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unitat d’Urgències de l’hospital 
Arnau de Vilanova va atendre 
46 pacients amb Covid-19 entre 
el 25 de maig i l’1 de juny, dels 
quals 19 van acabar sent ingres-
sats, la qual cosa representa el 
41% de les atencions en aquesta 
última setmana. Ahir, continu-
aven hospitalitzats en aquest 
centre 16 pacients.

D’altra banda, fonts de Salut 
van afirmar ahir que es manté 
la petició remesa al ministeri de 
Sanitat que la regió sanitària de 
Lleida passi dilluns vinent a la 
fase 2. Aquesta proposta es va 
enviar a Madrid dilluns passat 
i estava condicionada a l’evolu-
ció dels indicadors epidemiolò-
gics dels següents dies, que de 
moment es mantenen estables 
amb una mica més de 15 casos 
diaris. Fonts del ministeri van 
assenyalar que segurament serà 
demà quan es decidirà si Llei-

da passa o no de fase. I és que 
la setmana passada es va optar 
per prorrogar set dies la fase 1 
després de produir-se diversos 
rebrots. Tanmateix, Salut va dir 
dilluns que no s’havien detec-
tat, de moment, nous focus de 
contagi.

Microconfinaments
Per la seua banda, la delegada 

de Salut a Lleida, Divina Far-
reny, va assegurar dimarts que, 
en cas que la regió sanitària del 
pla no avanci a la fase 2, el seu 
equip valorarà la possibilitat de 
plantejar “microconfinaments”. 
“Ho valorarem, no descartem 
res”, va manifestar.

coronavirus conSeqüèncieS a lleida

El pas a la fase 2 continua 
vigent al no pujar els contagis
Dimarts n’hi va haver 19 a la regió sanitària de Lleida || L’Arnau 
rep 46 infectats en una setmana, dels quals en van ingressar 19

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ La província de Lleida 
ha superat els 3.000 infectats 
confirmats després de registrar 
23 casos més dimarts passat, 
segons el balanç diari que fa-
cilita el departament de Salut. 
D’aquests, quatre són de la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, 
que acumulen 409 infectats, i 
19 són de la de Lleida, amb un 
total de 2.595 casos. Així doncs, 
la suma total de positius s’eleva 
a 3.004. 

Després que al balanç de 

dilluns el departament no re-
gistrés noves dades de Lleida, 
perquè no es van carregar a l’es-
tadística oficial, fonts de Salut 
van informar de la defunció 
d’una altra persona al pla, co-
sa que elevava a 236 els morts. 
Tanmateix, al balanç de dimarts 
no s’ha comptabilitzat aquest 
decés i la xifra es manté en 235. 
D’altra banda, es van registrar 
12 altes hospitalàries al pla i el 
nombre total a la província és 
ara de 1.194.

En un altre ordre de coses, la 

divendreS
el ministeri de Sanitat  
té previst anunciar demà  
si lleida avança cap  
a la fase 2 dilluns

Mediadors per millorar 
l’assistència a temporers
❘ lleiDa ❘ L’Atenció Primària de 
Lleida ha contractat sis media-
dors per facilitar la comunica-
ció intercultural per reforçar el 
circuit d’atenció sanitària, so-
bretot a les àrees en les quals 
la població es veu incrementa-
da per l’arribada de temporers 
per treballar a la campanya de 
la fruita. 

Els professionals mediadors 
són el nexe d’unió entre els pro-
fessionals sanitaris de l’Atenció 
Primària i els temporers, i fa-
ciliten la traducció d’idiomes 

i la comprensió cultural amb 
l’objectiu de proporcionar una 
millor qualitat en l’assistència 
sanitària als temporers.

Així doncs, els mediadors 
facilitaran a les persones im-
migrants la comprensió de les 
recomanacions de salut per tal 
d’evitar els contagis de corona-
virus (com són les mesures de 
distanciament social, mesures 
d’higiene i reconeixement dels 
símptomes compatibles amb 
la malaltia) per al seu correcte 
compliment. Foto de família dels sis mediadors que Salut ha contractat juntament amb altres professionals sanitaris.

Resolt un 
conflicte sindical 
en ambulàncies
❘ lleiDa ❘ Inspecció de Treball 
ha arxivat les actuacions 
obertes arran d’una denún-
cia de CGT contra l’empresa 
Ivemon Ambulàncies Egara 
SL al considerar que la firma 
es negava a reconèixer la sec-
ció sindical. A les diligències, 
Treball va instar CGT a apor-
tar una documentació que no 
havia presentat prèviament i, 
després de fer-ho, va quedar 
reconeguda la secció sindical 
a l’empresa, per la qual cosa 
va arxivar les actuacions.

elS centreS aSSiStencialS

Obert a visites al Pirineu
z  Han obert vuit residències: 
Sant Josep de la Seu; alta Ri-
bagorça; Puigcerdà; Verge de 
Ribera; Sant Hospital de la Seu; 
Tremp; Sort i esterri. També els 
centres de discapacitats de la 
Seu i Puigcerdà.

Positius i morts
z almenys 20 dels 90 centres que 
hi ha a lleida han registrat posi-
tius, brots i morts per coronavi-
rus. les víctimes mortals ron-
darien el centenar. a Maldà s’ha 
donat recentment un dels últims 
casos positius.

Centres verds
z Nombrosos centres residenci-
als estan rebent el distintiu verd 
que acredita que estan lliures de 
coronavirus. es dóna després de 
les proves PCR que es porten a 
terme en les últimes setmanes. Primeres visites ahir a la residència de la FSH al Seminari de la Seu.

Vuit de les dotze 
residències del Pirineu 
ja obren a les visites
H.c./c.S.
❘ lleiDa ❘ Les residències del Pi-
rineu estan avançant cap a la 
nova normalitat dins de la fase 2 
de desconfinament i vuit de les 
dotze que hi ha a la regió sani-
tària ja han obert a les visites i 
algunes, a nous ingressos d’usu-
aris. Ahir va ser el torn de la 
residència i unitat sociosanitària 
de la Fundació Sant Hospital de 
la Seu d’Urgell, traslladada pel 
que queda d’any a l’edifici de 
l’antic Seminari. 

Avui ho farà, si no hi ha im-
previstos, la residència de Viel-
ha, segons va confirmar el síndic 
d’Aran, Paco Boya. La delega-
da de la Generalitat al Pirineu, 
Rosa Amorós, va explicar que 
ja han obert a les visites les re-
sidències Sant Josep de la Seu, 
la de l’Alta Ribagorça al Pont 
de Suert, la de Puigcerdà (a la 
Cerdanya de Girona), la Verge 

de Ribera de la Pobla de Segur 
i les de Tremp, Sort i Esterri. 
Per la seua part, les d’Oliana i 
Bellver de Cerdanya esperen 
els resultats del cribratge entre 
els usuaris i el Centre Geriàtric 
de la Pobla està duent a terme 
encara accions de millora.

Al pla, es preparen per obrir 
també a les visites externes a 
partir de l’entrada a la fase 2, 
que serà probablement dilluns. 
Malgrat tot, el coronavirus 
continua tenint presència en 
aquest col·lectiu, el més casti-
gat per la pandèmia. La resi-

diStintiu verd
el Centre Geriàtric lleida, el 
Sant Roc de Vilanova i set 
residències de l’Urgell, 
lliures de coronavirus

dadeS de la Pandèmia

Informació sobre el coronavirus al web 
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
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lleida

afectats          3.004
Morts                236
altes            1.194
z la província va sumar dimarts 
23 casos més de coronavirus, 
dels quals 19 corresponen al pla 
i 4 al Pirineu i el total ja supera 
els 3.000 infectats. Salut va noti-
ficar 12 altes hospitalàries i no va 
registrar cap mort.

catalunya

afectats       67.233
Morts        12.323
altes        38.256
z les funeràries han registrat 34 
defuncions més per Covid, 25 
més que el dia anterior, mentre 
que el departament de Salut 
va registrar 150 nous casos de 
contagis i va notificar 64 altes 
hospitalàries.
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agèncieS / m. marquèS
❘ barcelona/lleiDa ❘ La conselle-
ra de Salut, Alba Vergés, va 
anunciar ahir al Parlament que 
convocarà una gran aliança de 
tots els actors del sistema de 
salut de Catalunya per “forçar 
l’Estat a un acord per revertir 
l’infrafinançament de la salut 
una vegada per totes”. En la 
seua intervenció al ple, va afir-
mar que “busquem solucions 
estructurals” amb el consens 
del sector i va convidar també 
totes les formacions polítiques 
a sumar-s’hi. Va explicar que 
“aquesta gran aliança” ha de 
servir també per “impulsar els 
aprenentatges que ens ha deixat 
el Covid-19” i va indicar que el 
finançament no es traurà d’al-
tres conselleries, sinó que s’ha 
de buscar altres vies.

Vergés va dir que des que es 
va declarar la pandèmia, s’han 
contractat a Catalunya 3.527 
professionals que no formaven 
part de les estructures del sis-
tema sanitaris, i volen que part 
d’aquests “acabin fixant-se en 
l’estructura”. A més, va anun-

ciar que reforçarà l’Atenció Pri-
mària amb una inversió inicial 
de 4,5 milions d’euros, amb l’ob-
jectiu de reforçar aquest estiu 
les zones de costa i els equips 
que tenen més pressió per les 
residències. Així doncs, s’in-
corporaran 436 nous professi-
onals els propers mesos. Fonts 
del departament van assenya-
lar que “aquestes són les xifres 
globals per al conjunt del ter-
ritori català i s’està treballant 
per concretar-les pròximament 
per a cadascuna de les regions 
sanitàries”.

D’altra banda, la consellera 
va destacar que es contractarà 
el 51% dels metges interns re-
sidents (MIR) que han acabat 
al maig i va remarcar que la 
pandèmia “ ha ensenyat mol-
tíssimes coses” i que buscaran 
solucions estructurals als pro-
blemes. Respecte als MIR, la ge-
rència de l’hospital Arnau de 
Vilanova va dir a finals d’abril 
que tenia intenció de contrac-
tar una dotzena de residents 
en aquells serveis en què es re-
quereixi reforçar la plantilla de 
metges adjunts.

Durant el ple, el diputat llei-
datà de Ciutadans Jorge Soler 
va preguntar per l’atenció a pro-
blemes de salut mental, i Vergés 

coronavirus SiStema Sanitari

n Centenars de professio-
nals sanitaris es van concen-
trar ahir davant d’hospitals i 
Centres d’Atenció Primària 
(CAP) de diverses ciutats ca-
talanes, entre les quals Llei-
da i la Seu, per reclamar “una 
sanitat cent per cent pública 
capaç de fer front a qualsevol 
pandèmia”.  El sindicat Catac-
Cts-Iac va ser el que va posar 

en marxa a Lleida, a l’hospital 
Arnau de Vilanova, una sè-
rie de mobilitzacions que els 
altres sindicats continuaran 
en els propers dies. També hi 
va haver concentracions en 
alguns CAP. La delegada sin-
dical a Primària, Enriqueta 
Palomares, va dir que exigei-
xen “recuperar el 5% del sou, 
les pagues extres del 2013 i 

2014, així com quantitats que 
no s’han percebut de la paga 
per objectius. També dema-
nem un finançament 100% 
públic, reforçar les plantilles, 
recuperar la jornada de 35 ho-
res setmanals i una concilia-
ció familiar que ens permeti 
jubilar-nos als 60 anys”. Va 
assegurar que les retallades 
“han posat en perill la pobla-
ció durant la pandèmia”.

D’altra banda, fonts del sin-
dicat de Metges de Catalunya 
van assenyalar que “el sec-
tor està molt preocupat” i que 
no “ens està agradant tampoc 
com el Govern està gestionant 
el període post-Covid, ja que 
no s’estan tenint en compte 
les recomanacions que el col-
lectiu mèdic està fent”. Així 
mateix, van manifestar que 
no “ens ha convençut la gestió 
durant la crisi”. 

Des del sindicat, van alertar 
que, si no milloren les condi-
cions laborals i econòmiques 
del col·lectiu sanitari, aviat hi 
haurà una “rebel·lió de bates 
blanques”.

El personal sanitari es mobilitza per demanar millores
aliança
la consellera anuncia que 
convocarà una aliança  
del sistema de salut per 
millorar-ne el finançament

Salut preveu fer fixos part dels 
3.527 contractats pel Covid
Vergés també anuncia la incorporació a 436 professionals als CAP || Espera tancar 
la compensació econòmica per als sanitaris la setmana que ve

moment de la concentració al caP de cappont.

marea blanca

Foto de família dels sis mediadors que Salut ha contractat juntament amb altres professionals sanitaris.

ics lleiDa

elS centreS aSSiStencialS

Primeres visites ahir a la residència de la FSH al Seminari de la Seu.

uss fsh

dència de Maldà ha registrat el 
primer positiu de coronavirus. 
La persona afectada està aïlla-
da i s’han aplicat les mesures 
per a aquests casos. El centre 
geriàtric està tramitant la cata-
logació per aconseguir aviat ser 
una residència verda, és a dir, 
sense afectació.

Precisament, diverses resi-
dències han rebut aquesta dis-
tinció després que almenys vint 
de les al voltant de noranta que 
hi ha a Lleida haguessin detec-
tat casos o registrat brots. Una 
d’aquestes és la residència Sant 
Roc de Vilanova de la Barca, 
al Segrià. A l’Urgell, almenys 
set residències ja compten amb 
el distintiu verd de Salut, cosa 
que implica que estan netes de 
coronavirus. 

Es tracta de la Llar d’Avis del 
Carme de Tàrrega, els centres 
especials Ca N’Aleix i Llar Alba; 
les dos residències de Bellpuig: 
Monestir de Sant Bartomeu i 
Bellpuig, i les dos d’Agramunt: 
Mas Vell i Ribera del Sió, in-
forma Segre Tàrrega. A més, 
al Centre Geriàtric Lleida, el 
primer de l’Estat en el qual per-
sonal i usuaris es van confinar 
per tal d’evitar contagis, els 140 
PCR que es van dur a terme la 
setmana passada van donar ne-
gatiu i també són centre verd.

concentració davant del Sant Hospital de la Seu d’urgell.

va assegurar que s’ha generat 
una vulnerabilitat afegida pel 
confinament i que preveuen un 
“rebrot en les urgències en salut 
mental en les pròximes setma-
nes”, però va dir que el sistema 
està preparat.

Compensació a sanitaris
D’altra banda, en un context 

de protestes dels professionals 
sanitaris per la seua situació 
econòmica (vegeu el desglossa-
ment), la consellera va assegu-

rar que la Generalitat tancarà la 
setmana vinent una compensa-
ció econòmica pel seu “esforç” 
per afrontar la pandèmia.

En aquest sentit, la diputa-
da d’En Comú Marta Ribas va 
criticar que el Govern no de-
talli encara com els compensa-
rà, i va acusar Vergés d’haver 
prioritzat la compensació a la 
sanitat privada i concertada: 
“Vostès són generosos i àgils 
per pagar a la patronal, però 
no al personal.”

la dada

4,5
milions d’euros

És la inversió que va anunci-
ar ahir el departament de sa-
lut per reforçar la plantilla de 
l’atenció Primària amb la con-
tractació de 436 professionals.
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Una allau obliga a tallar la renovada 
carretera N-145 a Andorra.

p. 20
Alpicat torna a licitar per 1,2 milions 
rehabilitar Cal Negre.

p. 22

Entre els assistents hi havia 
l’alcaldessa d’Isona, Rosa Amo-
rós, que va aclarir que hi va as-
sistir només com a primera edil 
i no com a delegada del Govern 
al Pirineu. “No he rebut cap ins-
trucció de la Generalitat sobre 
l’agència, i com a alcaldessa em 
dec al meu municipi”, va dir.

Per la seua banda, el conseller 
de Territori, Damià Calvet, va 
assenyalar que, si bé es tracta 
d’una proposició de llei sorgida 
del Parlament i no del Govern, 
ha sol·licitat a la ponència que 
l’ha elaborat (amb membres de 
JxCat, ERC, PSC i ECP) que 

r. ramírez
❘ lleiDA ❘ El rebuig de la nova 
Agència del Patrimoni Natural 
s’estén a gran velocitat, quan 
falten només dos setmanes per a 
la sessió del Parlament que hau-
rà de debatre la creació d’aquest 
organisme, el dia 17. S’hi han 
posicionat en contra més d’un 
centenar d’ajuntaments, con-
sells d’alcaldes, EMD, organit-
zacions empresarials, sindicats 
agraris i associacions de defensa 
forestal, amos de boscos, caça-
dors, pescadors i altres col·lec-
tius. Entre aquests hi ha una 
important representació del 
Pirineu de Lleida.

Així va quedar patent en un 
acte de protesta celebrat ahir 
al Port del Cantó. Va reunir 
mig centenar de persones en-
tre edils i membres d’entitats 
contràries a l’agència, separats 
entre si i amb mascaretes per 
evitar contagis de coronavirus. 
Van llegir manifest que criti-
ca el paper “testimonial”que 
la proposició de llei assigna als 
territoris i sectors afectats, en 
minoria dins del futur consell 
de direcció de l’organisme. El 
text reclama un ajornament per 
consensuar el projecte (vegeu el 
desglossament).

política ambiental

Rebel·lió contra la nova agència del Govern i 
aquest ofereix al territori tenir-hi més veu
Més de cent ens locals i associacions contra l’organisme de Patrimoni Natural || Calvet planteja que 
tinguin més representants a la direcció, tot i que el Govern conservaria la majoria absoluta

L’acte de rebuig del projecte de l’agència de Patrimoni Natural, ahir al Port del Cantó.

ACN

debat ParLameNtari
l’oposició creix a pocs  
dies del debat a la  
Cambra catalana per crear 
l’agència, el 17 de juny

Clam per ajornar  
la votació que 
crearà aquest  
nou organisme
n Institucions governades 
per JxCat i ERC, partits 
impulsors de l’Agència de 
Patrimoni Natural amb 
PSC i ECP, formen part 
del creixent moviment 
de rebuig d’aquest orga-
nisme tal com el concep 
la proposició de llei. Els 
contraris reclamen ajor-
nar el debat parlamenta-
ri previst aquest mes per 
consensuar el text amb 
el territori i els sectors 
afectats. Entre els que 
han subscrit manifestos 
i mocions en aquest sen-
tit, destaca la Diputació, 
els consells d’alcaldes del 
Pallars Sobirà, el Pallars 
Jussà i l’Alt Urgell i cator-
ze ajuntaments d’aquestes 
tres comarques, el Solso-
nès, la Cerdanya i l’Alta 
Ribagorça.

Reparteixen termòmetres 
a consells i ajuntaments

serveis diputació

❘ lleiDA ❘ La Diputació entregarà 
a tots els ajuntaments i consells 
comarcals termòmetres digitals 
per prendre la temperatura a 
les persones que accedeixin als 
recintes públics. En total es re-
partiran 270 termòmetres, i es 
faran arribar als ajuntaments a 
través dels consells, de la matei-
xa manera que es van distribuir 
les mascaretes, les ulleres pro-
tectores i cartells amb recoma-
nacions sanitàries. En aquest 
sentit, la mateixa Diputació ja 

els ha començat a utilitzar a les 
portes dels seus edificis, que 
aquests dies s’estan obrint a 
l’atenció de les visites presen-
cials amb totes les mesures de 
seguretat sanitària necessàries. 

Des d’aquest dilluns passat, 
la corporació ha posat en marxa 
el pla de desconfinament que 
preveu la incorporació gradual 
dels treballadors amb segure-
tat per garantir els serveis als 
ajuntaments i a la ciutadania en 
general.

“atorguin més representació 
en el consell de direcció” al 
territori i als sectors econòmics 
afectats. 

No obstant, Calvet va recal-

car que la Generalitat mantin-
dria la majoria absoluta a l’òr-
gan de govern de l’agència, i va 
afirmar que així ho exigeix la 
normativa espanyola.
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FP de transformació agroalimentària al Pallars
❘ Talarn ❘ L’escola agrària del Pallars oferirà aquest any un 
curs únic i pioner de formació professional especialitzada 
sobre el desenvolupament rural sostenible, amb eines per a 
la transformació agroalimentària de muntanya.

ERC demana a Ábalos més inversió en infraestructures
❘ lleiDa ❘ La senadora d’ERC Sara Bailac va demanar ahir al 
ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, més inversió en les infraestructures lleidatanes, 
com més frecuencies d’l AVE entre Lleida i Barcelona; que 
l’AVLO pari a Lleida; un calendari de millores al ferm de 
l’A-2 i l’augment de la seguretat a l’N-240 amb la construcció 
de les rotondes de Juneda, entre altres mesures.

En Comú Podem demana un inventari de pisos buits
❘ lleiDa ❘ El grup d’En Comú Podem demana a la Diputació 
que faci un inventari dels pisos buits de la demarcació que 
permeti detectar els immobles desocupats i que això ajudi 
a pal·liar la falta d’habitatge social de lloguer.

Moció a Torrelameu contra la monarquia
❘ Torrelameu ❘ El ple de Torrelameu debatrà avui una moció 
d’ERC contra la monarquia espanyola i de rebuig del sistema 
“corrupte i hereu del franquisme”. Demanaran a la Casa 
Reial que “torni” diners per invertir en hospitals.

Una allau obliga a tallar la 
renovada N-145 a Andorra
La ruptura d’una canonada provoca el despreniment de roques 
a la calçada || Pas alternatiu tot el dia per la vella carretera

successos despreniments

el despreniment va obligar a tallar el pas pel túnel del Bordar durant el dia.

c. sans

c. SanS
❘ la seu D’urgell ❘ Un despreni-
ment de pedres i terra va obli-
gar ahir al matí a tallar el tú-
nel del Bordar, a la carretera 
N-145, que uneix la Seu amb 
Andorra, i a donar pas alter-
natiu al llarg de tot el dia per 
la carretera antiga, que trans-
corre pel lateral de la infraes-
tructura. L’allau va tenir lloc a 
la boca sud del túnel, a escas-
sos metres de la capital de l’Alt 
Urgell, i va ser conseqüència 
de la ruptura de la conducció 
d’un dels regs que passen per 
la zona més pròxima a la part 
alta de la galeria. 

Operaris de manteniment 
de la carretera van treballar 
en la neteja del material que 
havia caigut sobre la calçada. 
El poc volum de trànsit a la 
via derivat del tancament de 

la frontera hispanoadorrana 
de la Farga de Moles va fer que 
l’afectació en la circulació fos 
mínima. 

El Servei Català del Trànsit, 
per la seua part, va informar de 
“retencions puntuals” al punt 
quilomètric 0,5 d’aquesta via, 
al límit entre els municipis de 
la Seu d’Urgell i les Valls de 
Valira. S’ha de recordar que 
el Govern espanyol única-
ment permet la circulació per 
la frontera per motius mèdics, 
de transport de mercaderies, 
personal diplomàtic o als tre-
balladors transfronterers per 
anar o tornar del lloc de feina. 
Els tècnics de manteniment de 
carreteres van utilitzar drons 
per sobrevolar la zona del des-
preniment i assegurar que la 
causa havia estat la ruptura 
d’una canonada d’aigua.

Una carretera 
reformada per 
complet el 2013
n El juliol del 2013 la 
llavors ministra de Fo-
ment, Ana Pastor, va 
inaugurar la remode-
lació de l’N-145, que es 
va retardar més de dos 
anys. Amb l’acabament 
del túnel del Bordar de 
356 metres, es va millo-
rar l’accés al Principat 
d’Andorra des de la Seu 
d’Urgell i es va culminar 
la reforma dels 10 quilò-
metres de calçada. L’obra 
va costar 27,6 milions, un 
10% més del pressupost 
previst inicialment, i es 
va allargar dos anys més.

Segre tàrrega
❘ sanT marTí De riucorb ❘ Veïns 
de Rocafort de Vallbona, un 
poble agregat de Sant Martí 
de Riucorb, no poden con-
sumir aigua de l’aixeta des 
de fa sis mesos perquè les 
“analítiques surten negati-
ves i marquen la presència 
de bacteris coliformes”, se-
gons va explicar ahir l’alcal-
de i president del consell de 
l’Urgell, Gerard Balcells. 

El consistori ha decidit fer 
una neteja i desinfecció in-
tegral del dipòsit, que es va 
portar a terme ahir. Balcells 
va indicar que es tracta d’un 
incident causat per la terbo-
lesa de l’aigua pel temporal 

de l’octubre passat, el poc 
consum d’aigua a l’hivern, 
per la qual cosa el clor no 
acaba de fer efecte, i per la 
manca de manteniment de 
les instal·lacions. Balcells 
va afirmar que “l’aigua és 
un servei bàsic i els dipòsits 
han de netejar-se almenys 
una vegada cada any”. Per 
a l’alcalde de Sant Martí de 
Riucorb, “és important ins-
tal·lar una potabilitzadora 
mancomunada que millorarà 
la qualitat de l’aigua” de tots 
els municipis de la vall del 
Corb. Aquest projecte expli-
ca amb una pressupost d’uns 
455.000 euros i contempla 
ajuts de l’ACA.

netegen el dipòsit de 
rocafort per posar fi  
als problemes d’aigua

serveis aigües
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Presentació virtual de la novel·la de Care Santos a la nova llibreria Ona de Barcelona.

columna eDicions

aCn
❘ barcelona ❘ L’escriptora Care 
Santos (Mataró, 1970) va pre·
sentar ahir Seguiré els teus pas-
sos (Columna), una novel·la que 
sacseja la memòria i s’enfronta a 
la necessitat de conèixer la veri·
tat del passat. Santos manté la 
protagonista de l’anterior novel·
la, Tot el bé i tot el mal (2018, 
Columna), Reina, que inicia un 
viatge al Pallars Jussà després 
de saber que algú pretén obrir la 
tomba del seu pare, que va mo·
rir 44 anys enrere en estranyes 
circumstàncies a Conques. Amb 
el 26 de gener del 1939 com a 
data clau en la història, dia en 
què Barcelona va ser ocupada 
per les tropes de Franco, Santos 

convida a obrir el debat sobre 
si la memòria s’ha de mantenir 
viva o oblidar. Segons el seu 
parer, la societat ha de buscar 
una manera de viure tranquil·la 
amb el passat de la Guerra Civil, 
“que és tan viu que de vegades 
fa por”.

La novel·la havia de presen·
tar·se el 18 de març, una data 
ajornada a causa del confina·
ment, i que coincideix amb els 
25 anys de trajectòria de Care 

“oblidar no és la solució”
L’escriptora Care Santos presenta la novel·la ‘Seguiré els teus passos’, ambientada 
al Pallars Jussà || Convida a debatre sobre la memòria i el passat col·lectiu

literatura guerra civil

Santos com a escriptora. “Una 
de les autores més consolidades 
del mercat català i castellà”, va 
dir l’editora Glòria Gasch ahir 
en una roda de premsa telemà·
tica des de la nova llibreria Ona 
de Barcelona. L’edició en caste·
llà s’ha publicat a Destino, amb 
la traducció de la mateixa es·
criptora. No és una novel·la so·
bre la guerra, sinó sobre les con·
seqüències de la Guerra Civil, 
amb la meitat de personatges 

partidaris de recordar el passat 
i l’altra meitat d’oblidar i deixar 
de banda la memòria. “Està bé 
que pensem en quin costat es·
tem”, va dir Santos, per a qui 
“les dos posicions tenen raó”.

El Pallars i nous personatges
En aquesta nova novel·la, Rei·

na deixa la seua ocupació per 
cuidar·se del seu fill i s’“aïlla” 
a Conques, al municipi d’Isona i 
Conca Dellà. “Allà digereix tot 

el que li passa. Ella vol treballar 
i tornar a tenir una vida plena 
de coses”, va detallar Santos. 
El pare de la Reina és un dels 
protagonistes d’aquesta novel·la 
que, malgrat que conserva per·
sonatges de Tot el bé i tot el mal, 
té un grapat de nous personat·
ges procedents del Pallars i ba·
sats en gent real que l’autora ha 
conegut al territori, i que plasma 
també amb la parla i el vocabu·
lari propi del Pallars.

vinCle amB lleida
un dels avis de l’autora 
nascut en un poble de 
sevilla va acabar vivint  
en terres lleidatanes

barcelona es queda sense 
Piromusical de la mercè i 
busca altres alternatives

focs artificials tradicions

❘ barcelona ❘ Les festes de la Mer·
cè de Barcelona, al setembre, no 
tindran aquest any piromusical, 
el clàssic final de festa que en·
globa música, llums, aigua i focs 
artificials. L’ajuntament busca 
una fórmula que permeti fer 
un castell de focs artificials des 
de diferents punts de la ciutat 
de manera que es pugui veure 
des de les terrasses i els carrers 
però sense les aglomeracions de 
l’avinguda Maria Cristina. 

En declaracions a Catalunya 
Informació, Josep Maria Vilar·
dell, president de l’Associació 
de Fabricants i Majoristes de 
Pirotècnia de Catalunya, va as·
segurar que “el Piromusical de 
les Festes de la Mercè d’aquest 
any s’ha suspès” i que ja s’està 
buscant alguna alternativa que 
podria consistir a “llançar focs 

des de dos o tres fonts de dife·
rents punts de Barcelona perquè 
la gent els pugui veure des de 
tota la ciutat”. 

En aquest sentit, el sector 
de la pirotècnia està provant 
fórmules similars en diferents 
festes majors d’altres pobles i 
ciutats de Catalunya. Preparen 
nous sistemes de llançar petards 
perquè es projectin a més altura 
a fi d’evitar aglomeracions de 
gent en un sol punt per poder 
veure’ls. Val a recordar que el 
tinent de Cultura de la ciutat 
Jaume Subirats ja va assegurar 
a l’abril que l’edició d’aquest 
any es tractarà d’una “edició 
especial” que “permeti trobar 
una manera de poder evitar la 
sensació de bloqueig general del 
món de la cultura i les festes al 
carrer”.

equipaments art
acn

el macba, primer gran museu públic que reobre les portes
❘ barcelona ❘ El Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
(MACBA) es va convertir ahir 
en el primer gran centre d’art 
públic que obre les portes des·

prés de la crisi del coronavirus. 
El centre cultural ha implemen·
tat les mesures per fer que la 
visita sigui segura per al públic 
i els treballadors: mascareta 

obligatòria, mampares a les 
taquilles, senyalització de la 
circulació interior, catifes de 
desinfecció a l’entrada, entre 
d’altres.

Vuit museus de 
lleida obriran 
aquest dissabte

equipaments

❘ lleiDa ❘ Vuit dels dotze es·
pais que integren la Xarxa 
de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran reobriran les 
portes aquest dissabte. Es 
tracta dels museus de Llei·
da, d’Art Jaume Morera, de 
la Noguera, de Cervera, de 
la Conca Dellà, Tàrrega Ur·
gell, Hidroelèctric de Capde·
lla i l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu. Els quatre museus 
restants (Guissona, Diocesà 
i Comarcal de Solsona, Di·
ocesà d’Urgell i el Dera Val 
d’Aran) ho faran durant el 
mes de juny, tots adaptant·se 
a la normativa vigent.

la caselles reprèn 
la firma de llibres 
amb rafel nadal

publicacions

❘ lleiDa ❘ L’escriptor Rafel Na·
dal serà avui a la Llibreria 
Caselles des de les 18 ho·
res fins a les 20 per firmar 
exemplars dels seus llibres. 
Entre les seues obres hi ha la 
de Mar d’estiu. Una memò-
ria mediterrània (Univers) 
o El somni d’en Blai (Estre·
lla Polar). Des de la llibreria 
ofereixen la possibilitat de, 
en cas de no poder assistir 
durant aquesta tarda al local, 
poder reservar un dels llibres 
firmats pel mateix autor tru·
cant prèviament al telèfon 
973 242 346.
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